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Tilbakeblikk på 2020
Covid-19
Lite visste vi hvor lite reising det skulle bli resten av året, da vi dro til San Diego International
Conference on Child and Family Maltreatment i januar 2020. Fem dager med norske og internasjonale
perspektiv på feltet var derfor spesielt kjærkomment i et videre skralt konferanseår. Landskonferansen
i Tromsø måtte avlyses, og ledernettverkene og flere seminar ble gjennomført digitalt. Vi har lært at
digitale møteplasser kan fungere helt ok, men noen fullgod erstatning er det ikke. Vi savner flyten i
diskusjonene, det som skjer i pausene og å slå av en prat med samarbeidspartnere.

Nytt navn!
Bortsett fra avlyste møter, hadde ikke Covid-19 store konsekvenser for gjennomføringen av
handlingsplanen, og det største som skjedde i 2020 var at vi fikk lansert nytt navn og helt ny profil! Det
har vært et omfattende arbeid å ferdigstille logoen, og å få en grafisk profil og nye nettsider til både oss
og alle medlemssentrene, men også utrolig givende og gøy! Høydepunktet kom på lanseringsdagen den
19. november da sidene offisielt åpnet og kampanjefilmen ble lansert. Vi kjørte en større kampanje
disse dagene, i hovedsak på Facebook og Instagram. Vi kjøpte også plass på legekontor over hele landet,
og vi fikk vist filmen på TV Norge og TV2 1. juledag. Kampanjen er muliggjort med prosjektmidler fra
Kriminalitetsforebygging, og laget av Per Høj. Den grafiske profilen og nettsidene er det Bardus som
står for, mens Trigger var den eksterne konsulenten i arbeidet med nytt navn. Sunniva Lundh fra Nok.
har vært prosjektleder for det hele.
Den felles profilen og det nye navnet var en ønsket og lenge etterspurt endring fra våre medlemssentre,
og det har vært mange positive tilbakemeldinger fra sentrene, publikum og samarbeidsparter på det
nye navnet. Det var likevel ikke alle sentrene som sluttet seg til endringen, og vi opplevde fire
utmeldinger i 2020. Vi ønsker dem lykke til med arbeidet utenfor paraplyen, og ser frem til videre
samarbeid i fremtiden. Det kom også en ny innmelding som følge av arbeidet, og vi er glade for å ønske
Nok. Drammen velkommen til oss.

Faglig utvikling
Den felles profilen er vårt ansikt utad og det mest synlige ved fellesskapet. Vi ønsker å synliggjøre at vi
følger en felles plattform og etiske retningslinjer, og at vi jobber sammen i et faglig fellesskap for å
opprettholde og videreutvikle tilbudet. I 2020 fikk vi på plass medlemskriterier for å være med i
paraplyorganisasjonen. Det er en forutsetning at tilknyttede sentre stiller seg bak visjonen «Ingen skal
bli utsatt for seksuelle overgrep», at det presenterer seg som en del av fellesskapet og benytter
budskapsplattformen i kommunikasjonsarbeid. Videre innebærer kriteriene at senteret må tilslutte seg
felles profil, at det drives i henhold til Nok. sin faglige plattform og retningslinjene fra Bufdir.
Som frittstående tilbud har ikke sentrene en offentlig klageinstans som er oppnevnt til å behandle
eventuelle klager. Derfor har sentrene et særlig ansvar for å sørge for at brukere blir tilstrekkelig
ivaretatt og å sikre transparens og et godt ytringsklima i virksomheten. I 2020 laget vi en etisk plakat
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som er bindene for alle medlemssentre, sammen med faglig plattform. Denne er viktig for å ivareta
brukernes tillit til tilbudet, og er verktøy for å utvikle tilbudet og sikre likeverdig behandling.
Vi har bistått Bufdir i arbeidet med en faglig veileder for sentrene. Vi har ønsket oss et tydeligere felles
rammeverk for sentrene både i og utenfor paraplyen, og er glade for at Bufdir jobber med dette og at
de involverer oss og sentrene i prosessen. Vi ser frem til å ta veilederen i bruk i 2021.

Finansiering
På tampen av 2019 fikk Bufdir i oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) om å utrede
finansieringen av sentrene mot incest og seksuelle overgrep, og å komme med en anbefaling. Det ble
gjennomført intervjuer med Nok. og et utvalg av sentrene, og rapporten i sin helhet ble lagt frem for
oppdragsgiver 2. kvartal. Rapporten kommer med følgende anbefaling:
«Vår vurdering er at modell M4, en sentralfinansiert modell bestående av basistilskudd i tillegg til en variabel
komponent, er best egnet til i sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot
voldtekt etter gjeldende rundskriv og tildelingsbrev. Sentralfinansiering fjerner den uforutsigbarheten sentrene
opplever i dag, basistilskuddet sikrer at sentrene opprettholder en størrelse som er tilstrekkelig for å tilby faglig
likeverdige tjenester og drive kostnadseffektivt, mens den variable komponenten ivaretar ulike behov for
tilrettelegging som følge av forskjeller i befolkningsgrunnlag og geografi» (:26).

Nok. støtter denne anbefalingen, men mener det vil være beklagelig om sentre som over tid har bygget
opp et solid fagmiljø og en sterk lokal tilknytning, skal måtte bygge ned noe av dette. Tilbudet slik det
er i dag gir hjelp til mange. Vi ser det som nødvendig at den totale potten for sentrene økes, og at staten
tildeler midler til de minste sentrene slik at disse løftes opp til et nivå der de kan tilby brukere i sine
nedslagsfelt likeverdige tjenester som i den øvrige befolkningen. Både Bufdir og Nok. har sendt sine
anbefalinger til BFD, og vi er spent på det videre arbeidet med anbefalingene.
20. oktober deltok Nok. på digital budsjetthøring for statsbudsjettet 2021. Her adresserte vi vår
bekymring for 2021-driften ved flere sentre ettersom de er finansiert etter en 20-80 modell. Flere
kommuner og fylkeskommuner varslet kutt i sentrene sine budsjett i 2021, enten p.g.a.
kommunesammenslåing, fylkessammenslåing eller covid-19. Dette er særlig problematisk for sentrene
fordi finansieringen i utgangspunktet er sårbar og avhengig av de kommunale midlene for å
opprettholde status quo. Vi ba Familie- og kulturkomiteen om å innstille på at det statlige tilskuddet fra
Bufdir i 2021 opprettholdes også ved en reduksjon i de kommunale tilskuddene. Vi registrerer at
departementet har oppfattet alvoret i saken ved at de har sendt en henvendelse til sentrene via Bufdir
for å undersøke situasjonen nærmere.
Vi ser tilbake på et år som har vært preget av en pandemi, og det er all grunn til å tro at den blir med
oss godt inn i 2021. Utsatte og pårørende for seksuelle overgrep trenger likevel et tilbud som er
tilgjengelig, likeverdig og trygt, og dette fortsetter vi å jobbe med. Vi ser frem til å implementere den
nye profilen ytterligere over hele landet, og jobbe videre for at ingen skal bli utsatt for seksuelle
overgrep.
Oslo, 10. februar 2021
Ingvild Hestad Torkelsen
Daglig leder
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Om Nok.
Nok. ble etablert i 1999 (da som Fellesskap mot seksuelle overgrep) og er paraplyorganisasjonen til
landets lavterskel hjelpetilbud for personer utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.
Organisasjonen driftes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og hadde per 31.12.19 16
medlemssentrene.

Medlemssentrene
I 2020 har følgende sentre vært medlemmer av paraplyen:
1. Incestsenteret i Vestfold (frem til 31. desember)
2. Krise- og incestsenteret i Follo
3. Krise- og incestsenteret i Fredrikstad (frem til 1. mars)
4. Nok. Oslo
5. Nok. Agder
6. Nok. Bergen
7. Nok. Møre og Romsdal
8. Nok. Trøndelag
9. Nok. Nordland
10. Nok. Sogn og Fjordane
11. Nok. Gjøvik
12. Nok. Sør-Vest
13. Nok. Hamar
14. Senter mot incest og seksuelle overgrep Vest-Finnmark (Alta krise- og incestsenter)
15. Nok. Trondheim
16. Senter mot incest og seksuelle overgrep Telemark (frem til 1. juli)
17. Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms (frem til 1. juli)
18. Dixi ressurssenter mot voldtekt
19. Nok. Elverum
20. Nok. Drammen

Formål og vedtekter
Nok. har følgende formål:
® Samle sentrene mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeidet etter selvhjelpsideologi
® Være bindeledd mellom medlemssentre for utveksling av kunnskap og erfaring
® Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis
® Fungere som sentrenes talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i
saker som omhandler seksuelle overgrep
® Være pådriver for medlemssentrenes kvalitets- og utviklingsarbeid
Stiftelsestilsynet godkjente nye vedtekter for Nok. 23. 06. 2020. De kan leses på noknorge.no
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Styremøter og representantskapsmøter
Styret har i 2020 bestått av syv personer, hvorav en er vararepresentant. Følgende personer satt i styret
etter representantskapsmøtet 21. april:
Styreleder
Annette Holte

Kongsberggruppen

Nestleder
Geir Borgen

NKVTS

Styremedlemmer
Hanne Pedersen

Oslo Universitetssykehus

Chatrine Elholm

Nok. Sogn og Fjordane

Rannveig Kvifte Andresen

Dixi ressurssenter mot voldtekt

Lars Due-Tønnessen

Barne-,

ungdoms-

og

familiedirektoratet
Vararepresentant
Guro Hesselberg

Nok. Gjøvik

Styremøter
Det var fem styremøter i 2020. 33 saker var oppe til behandling. Det ble også avholdt en strategidag (to
dager a 3 timer).

Styreledersamling
Styreledersamling for daglige ledere ved tilknyttede sentre og deres styreleder ble arrangert 05.
februar. 10 styreledere møtte.

Representantskapsmøte
Representanskapsmøtet ble avholdt 21. april. Det ble gjennomført valg av nye styremedlemmer. 9
medlemssentre møtte.

Personalsituasjon og drift
Daglig leder Ingvild Hestad Torkelsen har vært ansatt i 100 % stiling gjennom hele året. Konsulent
Sunniva Lundh har vært ansatt i sin faste 50 % stilling hele året, men jobbet 100 % i perioden 1. juli –
31. desember.
Nok. har kontor i Actis sitt kontorfellesskap i Torggata 1 i Oslo sentrum. På grunn av Covid-19 ble
kontoret kun brukt ved spesielle behov høsten 2020.
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Finansiering
Nok. har i 2020 vært finansiering av driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med
kr. 1 475 000,-. Medlemskontingenten er 0,5 % av sentrene sine budsjett. I 2020 utgjorde dette kr.
582 709,-.
Sekretariatet for konfliktrådene (tidl. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging) tildelte
prosjektet «Felles navn og profil» kr. 600 000,-. Det ble i tillegg overført kr. 59 740,- av prosjektmidlene
fra 2019.
Nok. ble tildelt kr. 206 083,- i kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for 2019.
Samlet inntekt i 2020 var kr. 2 923 532,-.

Regnskap
Resultatregnskapet for drift i 2020 viser et overskudd på kr. 41 653,-. Overskuddet skyldes dels
tilbakebetaling av sykepenger, og at lønnsutgiftene ble noe lavere enn budsjettert grunnet
lønnsoppgjøret i 2020.
Resultatregnskapet for prosjektet Felles profil viser i 2020 et overskudd på kr. 8 171,-. Også her skyldes
dette tilbakebetaling av sykepenger.
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme stiftelsens stilling og resultat som ikke
fremgår av regnskapet og balansen med noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av
stiftelsens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets
utgangspunkt inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet.
Regnskapet for 2019 er utført av Line Smith i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan.
Revisor er Jan Skår, Agder Revisjon AS.
Nok. er forsikret via yrkesskadeforsikring og reiseforsikring i If. Styremedlemmene har
ansvarsforsikring i If. Nok. har offentlig tjenestepensjon i KLP. Årsregnskap for 2020 er satt opp under
forutsetning av fortsatt drift.
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Styret i Nok.
Oslo, 10. februar 2021

Annette Holte
Styreleder

Geir Borgen
Nestleder

Hanne Pedersen
Styremedlem

Lars Due-Tønnessen
Styremedlem

Chatrine Elholm
Styremedlem

Rannveig Kvifte Andresen
Styremedlem
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